
Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 7 
став (1) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа 
(„Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 116/19 и 93/21), Регулаторната комисија 
за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 
март 2022 година, донесе 

 
РЕШЕНИЕ  

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 

1. Со ова решение на Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО 
Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 Скопје - Кисела Вода, му се издава 
решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за 
хидроелектрoцентралата МХЕ “Шталковска” со реф.бр. 364, со планирана моќност од 306 kW 
и со локација на КО Шталковица и КО Турско Рудари, општина Пробиштип. 

2. Податоци за носителот на решението: 
- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА 

ДОО Скопје, со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 Скопје - Кисела Вода; 
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-262; 
- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕ “Шталковска” со реф.бр. 364; 
- податоци за локација на електроцентралата: КО Шталковица и КО Турско Рудари, 

општина Пробиштип; 
- планирана моќност на електроцентралата: 306 kW; 
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 

802.000 kWh; 
- рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба: 11.05.2022 година 

(согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична 
енергија од мала хидроелектрична централа МХЕЦ Шталковска со реф.бр.364 склучен 
помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2435/1 
од 11 април 2018 година и Друштвото за производство за електрична енергија ДИС 
ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со бр. 02-02 од 11 април 2018 година, Анекс на Договорот за 
концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали 
хидроелектрични централи, МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, бр. 11-2435/1 од 
11.04.2018 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 11-3612/2 од 26 јули 2021 година и Друштвото за производство на 
електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје и Анекс бр.2 на Договор за концесија 
за користење на вода за производство на електрична енергија од мали 
хидроелектрични централи, МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, бр. 11-2435/1 од 
11.04.2018 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 11-348/3 од 27 јануари 2022 година и Друштвото за производство на 
електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со бр. 03-110 од 31 декември 2021 
година) и 

- датум на престанок на важење на ова решение: 11.05.2022 година.  
3. Ова решение се доставува до Друштвото за производство на електрична енергија ДИС 

ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, Министерството за економија, Министерството за животна средина 
и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, 
Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електродистрибутивниот 
систем. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник 
на  Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

 
Друштвото за производство на електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје, (во 

понатамошниот текст: Друштво), со седиште на ул. Борис Трајковски бр.198 Скопје - Кисела Вода,  
согласно Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа (во 
понатамошниот текст: Правилник), на 25 февруари 2022 година до Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: 
Регулаторната комисија за енергетика) поднесе Барање за донесување на решение за стекнување 
на привремен статус на повластен производител (во понатамошниот текст: Барање), за 
хидроелектроцентралата МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, со планирана моќност од 306 kW 
(согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 
мала хидроелектрична централа МХЕЦ Шталковска со реф.бр.364 склучен помеѓу Министерството 
за животна средина и просторно планирање со бр. 11-2435/1 од 11 април 2018 година и Друштвото 
за производство за електрична енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со бр. 02-02 од 11 април 2018 
година, Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична 
енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, бр. 11-2435/1 од 
11.04.2018 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање со 
бр. 11-3612/2 од 26 јули 2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија ДИС 
ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје и Анекс бр.2 на Договор за концесија за користење на вода за производство 
на електрична енергија од мали хидроелектрични централи, МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, бр. 
11-2435/1 од 11.04.2018 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно 
планирање со бр. 11-348/3 од 27 јануари 2022 година и Друштвото за производство на електрична 
енергија ДИС ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје со бр. 03-110 од 31 декември 2021 година) и со локација на 
КО Шталковица и КО Турско Рудари, општина Пробиштип, заведено под архивски број  УП1 бр. 08-
47/22. 

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека барањето има недостатоци односно не 
се доставени документите на начин пропишан со член 3 од Правилникот за повластени 
производители коишто користат повластена тарифа и го извести Друштвото да ја достави 
потребната документација. 

Друштвото постапи согласно известувањето и на 11 март 2022 година ја достави бараната 
документација.  

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека доставеното Барање и дополнителна 
документите на Друштвото согласно член 3 од Правилникот се комплетни и немаат недостатоци. 

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика 
бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од 
член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на 
подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без 
одржување на подготвителна седница. 
              Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна 
Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето 
на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решeние бр. 02-699/2 од 24 март  2022 
година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на 
подготвителна седница.  

Врз основа на член 191, став (4) од Законот за енергетика и член 7, став (1) од Правилникот 
Регулаторната комисија за енергетика на  24 март 2022 година, одржа седница без подготвителна 
седница на којашто донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен 
производител за хидроелектроцентрала МХЕЦ Шталковска со реф.бр. 364, со планирана моќност 
од 306 kW и со локација на КО Шталковица и КО Турско Рудари, Општина Пробиштип , на 
Друштвото. 
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Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот 
на  приемот. 
 
 
 
УП1 бр. 08-47/22                      ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА      
24 март 2022 година                                      ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА                                 
Скопје                                                                                    СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                        
 
                                                                                                 Марко Бислимоски 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                            
   


